
INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015
Deze oproep richt zich tot kunstenaars van minimum 18 jaar, die gedomicilieerd of geboren zijn in  
 Vlaams-Brabant. Ook kunstenaars met een persoonlijke geschiedenis met Vlaams-Brabant komen in aanmerking  
als de band met de provincie duidelijk wordt aangegeven. Een persoonlijke band kan zijn wanneer je in  
Vlaams-Brabant geboren bent, woont, werkt of studeert. Deelnemers kunnen actief zijn in tal van beeldende  
disciplines. Dit project wil immers de bijzonder grote verscheidenheid aan hedendaagse beeldende kunst in 
Vlaams-Brabant in het licht stellen. 

Voor de algemene voorwaarden van deelname, raadpleeg je het REGLEMENT OPEN M 2015 op  
www.mleuven.be/openm of www.vlaams-brabant.be/openm. Bij ondertekening van dit inschrijvingsreglement  
aanvaard je de voorwaarden van het reglement van OPEN M

PERSOONLIJKE GEGEVENS

VOORNaaM:

NaaM:

GEbOORTEdaTuM:        /       /      

GEsLachT:        M      V

adREs:

TELEfOON/GsM:

E-MaiL:

WEbsiTE:

bEROEP:

  Ik verklaar op eer dat ik woon of geboren ben in de provincie Vlaams-Brabant.

   Ik woon niet in de provincie Vlaams-Brabant en ik ben er niet geboren, maar hieronder  

beschrijf ik kort mijn persoonlijke band met de Provincie Vlaams-Brabant, namelijk: 



Categorieën

1.  2D, zoals schilderij, tekening, foto, ets, lino, litho, collage, …
2.  3D, zoals sculptuur, object, assemblage, …
3.  Bewegend beeld, zoals animatie, video, film, internetkunst, …
4.  Performance
5.  Installatie
6.  Andere

DOSSIER

•   Dossiers kunnen per post opgestuurd worden of afgegeven worden aan de onthaalbalie van M. 

•   Ik lever mijn dossier ten laatste in op 19 maart 2015 op volgend adres:  
M-Museum Leuven 
‘Open M’  
L. Vanderkelenstraat 28 
3000 Leuven

•   Mijn dossier heeft een A4 of A3 formaat en bevat de volgende elementen: 

1.   Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier 

2.   Een kopie van je identiteitskaart

3.   Een korte duidende tekst van maximum 15 lijnen over je volledige oeuvre  
+ beeldmateriaal (portfolio). 

4.   Informatie over de maximaal 3 ingediende werken (titel, afmetingen en materiaal)  
+ een korte uitleg van maximum 15 lijnen per werk. Deze tekst zal worden gebruikt  
als een basis voor de tekst die zal opgenomen worden in de catalogus.

5.   Professioneel beeldmateriaal van de maximaal 3 ingediende werken (beeldmateriaal  
kan ingediend worden op cd, dvd of usb, maar van alle beelden wordt eveneens een  
uitprint op papier meegezonden) Het fotomateriaal is minimaal 300 dpi en heeft de  
vorm van een .jpg bestand. 

   Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden in het reglement  
en ga hiermee akkoord. 

(Handtekening kunstenaar)

IK NEEM DEEL MET VOLGEND(E) WERK(EN):

In de selectie wordt elk van de ingediende kunstwerken als een zelfstandig werk beoordeeld.  
Indien de kunstenaar twee of drie werken indient, kan dat het inzicht in de bredere samenhang  
van zijn oeuvre vergroten. Ook dat kan een belangrijke rol spelen in de beoordeling van de  
afzonderlijke werken.

TiTEL caTEGORiE afMETiNGEN
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